
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

เรื่อง   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2564   
................................................. 

 
  เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2564  ครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินในการจัดหาตั้งแต่   1  แสนบาทขึ้นไป  และ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ปศุสัตว์   สัตว์พาหนะ   ที่มีวงเงินในการจัดหาตั้งแต่   1   ล้านบาทข้ึนไป  เป็นไปตาม
แนวทางในการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและใช้แผนฯ   เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่       และบริหารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ให้
เป็นไปตามก าหนดที่วางแผนไว้  เพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   และรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบต่อไป 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่   26   เดือนมกราคม   พ.ศ. 2564 
 
 
                                                                     
                                                                 
                                                                   
            (นายบรรเจิด   สอพิมาย) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

ที่  นม  78702/95                                                       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง
             อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 30110
          26  มกราคม  2564 

เรื่อง    การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่  4 

อ้างถึง   ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546  

          ข้อ 4 (1) (2) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2564 
               จ านวน    1    ชุด 

  ตามอ้างถึงฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา ได้
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว   

  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ขอรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินมาพร้อมหนังสือนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
        

                                                            
 
                                                        (นายบรรเจิด   สอพิมาย) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
                 
 
 
ส่วนการคลัง  อบต.ในเมือง 
โทร. 044-481690 
โทรสาร. 044-481692



 

แบบรายงาน แผน ปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

ที่  

แผนงาน หมวดครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

ลักษณะงาน 

(/) 

 

วิธีการ 

(/) 

ออกแบบ
หรือ
ก าหนด
คุณ
ลักษณะเ
ฉพาะแล้ว 

 

แผนปฏิบัติการ 

 
แผนการจ่ายเงิน 

 งาน/
โครงการ 

รายการ จ านวน 

(หน่วยนับ) 

งาน
ต่อเนื่อง
ผูกพัน

งบประมาณ
ปีต่อไป 

งานที่
เสร็จ

ภายในป ี

จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ประกวด
ราคา 

มี 

(/) 

ไม่
มี 

(/) 

ประกาศสอบ
ราคา/

ประกวดราคา 

(เดือน/ปี) 

คาดว่าจะลง
นามใน
สัญญา 

(เดือน/ปี) 

คาดว่าจะมี
การส่งมอบ 
ปี 2564 

(เดือน/ปี) 

งบประ 
มาณ
ได้รับ
อนุมัติ
ในปี 
2564 

(ล้าน
บาท) 

เงินนอกงบ 

ประมาณหรือ 

เงินสมทบ 

(ล้านบาท) 

1 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ

กระจาย
อ านาจ

ให้แก่องค์กร
ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต  สายบ้านสว่ย-ต าบลรัง
กาใหญ่  ต าบลในเมือง 

-กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,066 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6,396 ตารางเมตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  

โครงการ - 2564  -   / - e-
bidding 

/ - ประกวดราคา 

มี.ค. 2564 

มี.ค.2564 มิ.ย.2564  - 1,750,000 

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 

2 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ

กระจาย
อ านาจ

ให้แก่องค์กร
ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านขี้เหล็กเช่ือมต าบลนิคม   
สร้างตนเอง  หมู่ที่ 11 ต าบลใน
เมือง จ านวน 3 ชว่ง 

-ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 เมตร ยาว 860 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,300 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 
เมตร  

 

โครงการ - 2564  -   / - e-
bidding 

/ - ประกวดราคา 

เม.ย. 2564 

เม.ย.2564 ก.ค.2564  - 4,123,000 

(เงินอุดหนุน
เฉพาะกจิ) 



-ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 เมตร ยาว 117 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 468 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 
เมตร  

-ช่วงที่ 3  กว้าง 3 เมตร ยาว 
660 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
3,300 ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.30 เมตร  

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  

 

                      

                                      ลายมือชื่อ.................................................................ผู้รับผิดชอบ                           ลายมือชือ่.................................................................ผู้รับผิดชอบ 

                (นายสมเจตน์   ยอดแก้ว)                                                  (นางปยิวรรณ  มุ่งกลาง) 
                                                         เจ้าพนักงานพัสด ุ                                                    หวัหน้าเจา้หน้าทีพ่ัสดุ 



 
 


